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VÝROBNÍ INFORMACE 
FENOSOL®  – S 20 UVA  

Druh č. 200020 - 200023 
 
 

PVC – čistící prostředek, nenarušující povrch  
 
 

• Jako čistící prostředek s nenarušujícím, 
nerozpouštějícím účinkem pro plochy profilů 
z tvrzeného PVC, jakož i  potahování PVC fólií (např. 
RENOLIT) a akrylátové nátěry, pro další obnovu dřeva 
a potiskovacího postupu, popř. postupu při ražení za 
tepla.  

 
• Použití  při montážních postupech pro profily 

z umělých hmot a pro umělé hmoty všeobecně.  
 
• Systém UV aditiv zajišťuje dodatečnou ochranu proti 

povětrnostním vlivům.  
 

• Pro přípravu ploch k lepení. 
 
• Odstranění zbytků – stop po pryži, zbytků lepidel, 

PUR pěny (čerstvé), asfaltu a silikonových 
těsnících materiálů (v čerstvě naneseném stavu). 

 
• Odstranění všeobecných nečistot z povrchů.  

 
• Slouží  antistatickému ošetření povrchových 

ploch z umělé hmoty a zmenšuje opakované 
znečištění profilu.    

 
Technická data 
 

Základ produktu 
 
Barva  

Směsi alifatických uhlovodíků, bez aromátů s ultrafialovými aditivy (UVA)  
 
Bezbarvý, transparentní   

Hustota  cca 0,720    g/cm3  

Třída nebezpečnosti  A1 dle nařízení o hořlavých kapalinách  

Bod vzplanutí - 14°C   

 
Zpracování 
 
Nanášení 
 

  
Nařízení o hořlavých kapalinách 
 
A1  lehce zápalný  
 
Je nutno respektovat nařízení o hořlavých kapalinách. 
Musíme zabránit otevřenému ohni a tvorbě jisker. Je nutno 
odpojit el. přístroje. Pracovní místnosti je nutno větrat. 
Nekouříme, nesvařujeme! Nesmíme dovolit uniknout produkt 
do odpadních vod. Nádobu s produktem je nutno dobře 
uzavřít.  
 
Způsob dodání – balení 
1 litrové kovové kuželovité nádoby / 10 nádob v kartonu 
10 + 30 l konev 
Odběr v sudech na základě poptávky.   
 
 

Nanášení se provádí pomocí suchého, nasákavého 
hadříku z bavlny / vlny, nebo z buničiny.  
 
POZOR: smí být použit pouze ve výrobní a montážní 
sféře.  Označení dle nařízení o nebezpečných pracovních 
látkách, plamen – neplatí jako přípravná složka 
nebezpečných pracovních materiálů.  
 
Zvláštní pokyny 
 
Skladování 
 
Uchováváme v náležitě uzavřeném stavu, chráníme před 
horkem. Životnost, použitelnost je neomezená.  

 
 
 
 
 

 
Údaje, týkající se bezpečnosti. Vezměte prosím z listu bezpečnostních dat! 

 
Pozor! Výše uvedené údaje mohou být pouze jako všeobecné pokyny. U uvedených vlastností a výkonových charakteristik se jedná o přibližné 
hodnoty, tyto nejsou součástí výrobní specifikace. Mimo náš vliv se nacházejících podmínek pro zpracování a použití a značnému množství 
různých materiálů doporučujeme v každém případě nejprve provést dostatečné vlastní pokusy. Ručení za konkrétní výsledky použití nelze odvod, 
proto z údajů a pokynů v tomto katalogovém listu. Záruka se přejímá v rámci našich prodejních podmínek pro již právě stávající vysokou kvalitu 
našich výrobků. S vydáním tohoto výtisku ztrácejí svoji platnost všechny předešlé technické katalogové listy.  
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